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سومین سکوی فاز  ۱۴پارس جنوبی
به آب انداخته شد

ســومین ســکوی فاز  ١٤پارس جنوبــی بــه وزن  ۲۴۰۰تن در
بندرعبــاس بــه آب انداخته شــد.با نصب این ســکو در فاز
خبرخوان
 ۱۴پــارس جنوبی ،تولید روزانه گاز ایــران  ۵۰۰میلیون فوت
مکعب افزایش خواهد داشــت .طراحی و ســاخت این ســکو  ١٠٠درصد توســط
مهندســان ایــران انجــام و از خروج  ١٥٠میلیون دالر ارز از کشــور جلوگیری شــده
اســت؛  ٦٠درصد تجهیزات به کار رفته در این ســکو نیــز از تولیدکنندگان داخلی
تأمین شــده اســت .محمدباقر عالی ،رئیس هیأت عامل ایدرو در این مراســم با
قدردانــی از وزارت نفــت در اعتمــاد به ســازندگان داخلی و تــاش برای تعمیق
داخلیســازی تجهیزات نفــت و گاز اعالم کرد :با ســاخت داخل ســکوی چهارم
گازی فاز  ۱۴پارس جنوبی  ۱۵۰میلیون دالر صرفهجویی شد/ .مهر

بدهی  ۵۸هزار میلیاردی دولت به بانکهای دولتی

جزئیات روند انتخاب واحد مسکن مهر پردیس

علیاصغــر جاودانفــر ،مدیر اجرایی مســکن مهر پردیس با بیــان اینکه روند
انتخــاب واحد مســکن مهر پردیس تا اواســط تیرماه به پایان میرســد ،گفت:
متقاضیانی که آورده خود را تکمیل کردهاند باید هر چه سریعتر برای انتخاب
واحد اقدام کنند .وی با اشاره به اینکه روند انتخاب واحد مسکن مهر پردیس
تا اواسط تیرماه به پایان میرسد ،گفت :آن دسته از متقاضیانی که در فازهای
 ۸ ،۵و  ۹به تمام تعهدات مالی خود عمل کردهاند و تاکنون موفق به انتخاب
واحد نشدهاند حداکثر تا  ۱۵تیرماه مهلت دارند با مراجعه به سامانه خدمات
الکترونیک مســکن مهر پردیس نسبت به اخذ نوبت در یکی از روزهای اداری
هفته جهت انتخاب واحد مسکن مهر مراجعه کنند/ .فارس

قیمت جدید خودروهای هیبریدی در ایران

اگرچه در مصوبه مجلس تعرفه واردات خودروهای هیبریدی صفر شــده اما
در صورت واردات این خودروها با قانون جدید باز هم حدود  ۵۰تا  ۶۰درصد
به قیمتهای جهانی آنها به دلیل عوارض اضافه خواهد شد .البته باز هم در
ایــن حالت قیمت این خودروها کمتــر از نرخهای فعلی خواهد بود .میتوان
گفــت که حتــی در صورت واردات بــا تعرفه صفر باز هم حــدود  ۴۰درصد به
قیمتهــای جهانی این خودروها در ایران اضافه میشــود که البته این هزینه
نهایی نبوده و به آن باید سود واردکننده خودرو را نیز اضافه کرد/ .ایسنا

 24درصد کاهش تولید خودرو

طبق آمار مربوط به تولید خودرو ،طی دو ماهه ابتدایی
اخبـــار امســال  140هــزار و  917دســتگاه انواع خودرو در کشــور
کوتـــاه تولیــد شــده کــه نســبت به مــدت مشــابه ســال قبل 24
درصد کاهش داشته است/ .فارس

 ۳.۱هزار تن واردات کاغذ روزنامه به کشور

 ۸۰۰شرکت جدید به گیرندگان ارز دولتی اضافه شد

آخرین فهرست ارائ ه شده بانک مرکزی از دریافتکنندگان ارز دولتی نشان
میدهد که بیش از  ۸۰۰شــرکت در یک ماه به فهرست دریافتکنندگان ارز
دولتی اضافه شده است/ .ایسنا

چین صادرات مواد معدنی نایاب را کاهش داد

در پی تشدید تنش تجاری بین چین و امریکا ،چینیها اعالم کرده بودند صادرات
مــواد معدنــی کمیاب به امریــکا را کاهش خواهند داد .آمارها نشــان میدهد که
صادرات  17عنصر کمیاب چین  16درصد کاهش یافته است/ .فارس

 79درصد سکههای پیش فروش مشمول مالیات شد

براساس اعالم رئیس سازمان بازرسی کل کشور 50 ،نفر معادل  5درصد از سکههای پیش فروشی یعنی  380هزار قطعه سکه را خریداری کردهاند

گــروه اقتصــادی :روز  12خــرداد مــاه
جــاری سرپرســت وقت ســازمان امور
مالیاتــی در بخشــنامهای مالیــات
مقطــوع دریافــت کننــدگان ســکه در
ســال  1397از بانک مرکــزی را اعالم
کــرد .بخشــنامهای کــه در ابتــدا بــا
ابهامات زیادی روبهرو شد.
از اواخــر آذر ماه ســال  1396بانک
مرکــزی در طرح ســه گانه خــود برای
جمــعآوری نقدینگــی شــامل پیــش
فروش سکه ،افتتاح سپردههای ارزی
و گواهــی ســپرده ریالــی بــا ســود 20
درصد ،در صدد کنترل نوسانات بازار
ارز برآمد .براین اساس در کمتر از سه
ماهــی که این طــرح اجرا شــد ،حدود
 7میلیــون و  600هــزار قطعــه ســکه
تمــام بهــار آزادی پیــش فروش شــد.
همچنین پیش از این و در طرح حراج
ســکه توســط بانــک کارگشــایی حدود
 ۲۶۰هزار ســکه تمام بهار و  ۲۲۵هزار
قطعه سکه نیم بهار فروش رفت.
بــرآورد وزن ســکههای حراجــی و
پیــش فروش شــده نشــان مــیداد که
در ایــن طــرح حــدود  61تــن طــا بــه
فــروش رفــت .از همــان زمــان برخی
کارشناســان درباره ســودجویی برخی
در این طرح هشــدار دادند ،هشــداری

که با انتشــار برخی اخبار شدت گرفت
و بــه همیــن دلیــل موضــوع دریافت
مالیــات از ســکههای پیــش فروشــی
مطرح شد.
براســاس اعــام رئیــس ســازمان
بازرســی کل کشــور  50نفــر معــادل
 5درصــد از ســکههای پیش فروشــی
یعنــی  380هــزار قطعــه ســکه را
خریــداری کردهانــد کــه در صــدر این
لیســت جــوان  31ســالهای بــود که به
تنهایــی  ۳۸هــزار و  ۲۵۰عــدد ســکه
خریداری کرده است.
رشــد مــداوم قیمت ســکه پس از
اجرای طرح پیش فروش که ســود هر
ســکه را بــه بیــش از  2میلیــون تومان
رســانده بــود نیــز ،موضوع ســکههای
پیش فروشی را داغ نگهداشت.
درحالــی کــه هنــگام ثبــت نــام
ســکههای پیــش فروشــی اعالم شــده
بود که این ســکهها مشمول مالیات بر
ارزش افزوده نمیشود ،در ابتدای دهه
دوم خرداد ماه و تقریباً یک ســال پس
از پایــان طــرح ،ســازمان امــور مالیاتی
بــرای دریافت مالیات جدید عایدی یا
درآمد برنامه خود را اعالم کرد.
براســاس ایــن بخشــنامه پیــش
خریداران تا  20سکه از مالیات معاف

قیمت سکه های پیش فروشی

هستند ،اما مازاد  20سکه تا میزان 60
ســکه به ازای هرسکه  150هزار تومان
مالیــات ،مــازاد  60ســکه تا  100ســکه
 200هــزار تومــان بــه ازای هــر ســکه و
نسبت به مازاد  100سکه تا میزان 200
سکه  250هزار تومان مالیات مقطوع
تعیین شده اســت .خریداران بیش از
 200سکه نیز با قواعد جداگانهای باید
نســبت بــه ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی
اقدام کنند.
درایــن راســتا ،برخــی کارشناســان
اعتقــاد دارنــد کــه بــا توجــه بــه ســود
باالیــی کــه خریداران ســکه به دســت
آوردهانــد ،حتی در صــورت پرداخت

مالیــات همچنــان ســود قابــل قبولی
نصیب آنها شــده اســت .بــا این حال
همچنــان انتقاداتی به طرح ســازمان
مالیاتی برای دریافت مالیات از ســکه
یــک ســال پــس از پایان طــرح مطرح
میشود.
ëëدرآمد  ۱۰۰۰میلیاردی دولت
روز گذشــته سرپرســت ســابق
ســازمان امــور مالیاتــی اعــداد و ارقام
جالبــی از طــرح مالیاتســتانی از
ســکههای پیــش فروشــی اعــام کرد.
براســاس گفتههــای محمــد قاســم
توگــو کرده
پناهــی کــه بــا تســنیم گف 
اســت ،از طــرح مالیــات بر ســکههای

سررسید

قیمت (تومان)

یک ماهه

1590000

 3ماهه

1540000

 6ماهه

1475000

یک ساله

1350000

 18ماهه

1245000

 24ماهه

1160000

پیش فروش شده حدود  ۱۰۰۰میلیارد
تومان درآمد عاید دولت خواهد شد.
دولــت در الیحــه بودجــه ســالجاری
خود  208هزار میلیــارد تومان درآمد
مالیاتــی پیشبینــی کرده بــود که این
رقم با تغییر در مجلس به  238هزار
میلیارد تومان رسید.
بــه گفته پناهی 7.6 ،میلیون ســکه
از سوی بانک مرکزی فروخته شده که
بیــش از 6میلیون ســکه پیش فروش
شــده مشــمول مالیــات بــر درآمــد
خواهــد بود .یک میلیون ســکه زیر 20
عدد بوده و معاف از معالیات خواهد
بــود .بــه هــر حــال محاســبات نشــان

میدهد در ایــن طرح درآمدی حدود
 1000میلیــارد تومــان وصــول خواهــد
شــد .بدیــن ترتیــب  78.9درصــد از
ســکههای پیــش فروشــی مشــمول
مالیات شده است.
بــه گفته وی  50هــزار نفــر کمتر از
 200ســکه خریــده بودنــد .براســاس
گفتههای معاون اول رئیس جمهوری
در مجمــوع  65هــزار نفــر اقــدام بــه
پیــش خریــد ســکه کــرده بودنــد که با
این حســاب تنها  15هــزار نفر بیش از
 200ســکه خریدهانــد .در واقــع 76.9
درصــد خریــداران کمتــر از  200ســکه
خریدهاند.

اینستکس تحریم شدنی است؟

نخستین تراکنش در اینستکس بزودی انجام میشود
گــروه اقتصــادی :بــا آنکــه برخیها به
کارکــرد اینســتکس اعتقــاد نداشــتند
و تصــور میکردنــد ایــن جریــان
مالــی نمیتوانــد مــا را بــه کاالهــای
غیرتحریمــی برســاند ،امــا بــزودی
قرار اســت اینســتکس عملیات مالی
خود را شــروع کند .هایکــو ماس ،وزیر
خارجــه آلمان هم بــا تأییــد این خبر
گفته اســت کــه نخســتین تراکنش در
چارچوب سازوکار حمایت از مبادالت
تجاری ایران و اروپا (اینســتکس) طی
هفتههــای آینــده انجام شــود .وزارت
امــور خارجــه امریــکا فعالً هم ســدی
در برابــر اینســتکس ایجــاد نکــرده و
سخنگوی این دستگاه گفته با سازوکار
مالــی اروپا با ایران کــه تبادل کاالهای
غیرتحریمــی را تســهیل میکنــد،
مشکلی ندارد.
مــورگان اورتاگــوس ،ســخنگوی
وزارت امورخارجه امریکا در نشســت
خبــری هفتگــی خــود در پاســخ بــه
ســؤالی دربــاره اظهــارات جدیــد وزیر
امورخارجــه آلمــان در تهــران درباره
ســازوکار مالــی اروپــا بــا ایــران گفــت:
بهطــور قطــع هــر ســازوکاری بــرای

پرداخت کــه در آن کاالهــا و خدماتی
تبادل شــود که در تحریمهــای امریکا
قرار ندارد ،خوب است اما از هیچگونه
ســازوکار پرداخــت از هــر کشــوری در
جهــان کــه اجازه تجــارت و یــا تعامل
نهادها و شــرکتها با نهادهای ایرانی
تحــت تحریــم را میدهــد ،حمایــت
نخواهد کرد.
صحبتهای مــورگان اورتاگوس،
ســخنگوی وزارت امورخارجه امریکا
در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش
یــک مقــام امریکایــی مدعــی شــده
بــود کــه واشــنگتن در حــال بررســی
تحریمهای جدید علیه ایران اســت
و یکــی از بخشهایــی را کــه هــدف
گرفتــه شــرکت ایرانــی متناظــر بــا
اینستکس است.
پس از خــروج امریــکا از برجام در
اردیبهشــت ماه سال گذشــته ،وزیران
امور خارجه ســه کشور اروپایی آلمان،
فرانســه و انگلیــس یازدهم بهمنماه
گذشــته در حاشــیه نشســت اتحادیــه
اروپا اعالم کردند کانال ویژه پرداخت
اروپــا و ایــران تحــت عنوان «ســازوکار
حمایــت از مبــادالت تجــاری ایــران

ایسنا

طــی ســالجاری  ۳هــزار و  ۱۳۷تن کاغــذ رول روزنامه بــه ارزش ۲میلیون و
 ۷۷۸هزار دالر وارد کشور شده است/ .گمرک

درآمد هزار میلیارد تومانی ازمالیات سکه

ایسنا

طبــق جزئیات بســته رونــق تولیــد وزارت امور اقتصــادی و دارایــی کل بدهی
دولــت به بانکها ،پیمانــکاران و بنگاههای تولیدی  ۳۲۰هــزار میلیارد تومان
است 58 .هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به بانک های دولتی است.
در این گزارش آمده است :بخش عمدهای از نظام تأمین مالی تولید با توجه
به ســهم دولت در اقتصاد کشــور از کانال بودجــه عمومی دولت و تخصیص
اعتبــارات عمرانــی و تأمین مالــی مطالبات پیمانــکاران و اعتبــارات طرحها
و پروژههــای عمرانــی قابل پیگیری اســت .لیکن در شــرایط کنونی با توجه به
تشدید تحریمهای نفتی و اثرات آن بر کاهش منابع ارزی دولت توأم با عدم
امــکان تحمیل بار اضافی مالیاتی بر بخش تولید ،نظام تأمین مالی دولت و
به تبع آن تأمین مالی تولید با محدودیت و تنگنا مواجه است/ .فارس
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و اروپا(اینســتکس)به ثبــت رســمی
رســیده اســت.این ســازوکار در گام
نخست تجارت کاالهای اساسی (مواد
غذایــی و دارو) را تحــت پوشــش قرار
میدهــد ،امــا پــس از آن دامنــهاش
گسترش خواهد یافت.
هایکــو مــاس وزیــر خارجــه آلمان
هم در بازگشــت از ایران در خصوص

اجرایــی شــدن ســازوکار حمایــت
از مبــادالت تجــاری ایــران و اروپــا
نیزپیشبینــی کــرد کــه بــا تکمیــل
شــدن مراحل نهایی ،طــی هفتههای
آینده نخســتین تراکنش مالی در این
چارچوب انجام گیرد.
وی ادامه داد :اتحادیه اروپا بهطور
متحــد در حــال تــاش بــرای حفظ و

توســعه همکاریهــای اقتصــادی بــا
ایران است.پایبندی ایران به تعهدات
خود در توافق هستهای پس از یکسال
از خــروج امریــکا از برجــام نشــان از
رهبری هوشــمندانه و سیاســتمدارانه
این کشور در عرصه بینالمللی است.
در ایــن میــان حمیــد بعیدینــژاد
ســفیر ایــران در انگلیس هشــدار داده

متناظر
بــود که بــا تحریــم نهاد مالــی
ِ
ایرانی اینســتکس توســط امریکا ،این
سازوکار «عمالً نابودشده و دیپلماسی
اروپا به شکست کامل میرسد».
بلومبــرگ نیــز گزارش داده اســت
کــه اگــر تحریمهــای جدیــد امریــکا
اعمــال شــوند ،احتمــاالً تالشهــای
اروپاییهــا بــرای تجــارت بــا ایــران از
طریق دور زدن استفاده از دالر و نظام
مالــی امریــکا بیش از پیش با مشــکل
مواجه خواهند شد.
بلومبــرگ در ادامــه گــزارش خــود
افزود :چنین اقداماتی باعث گستردهتر
شــدن شــکاف بین اروپاییهــا با دولت
ترامــپ کــه معتقــد بــه کمپیــن فشــار
حداکثری بر ایران است ،خواهد شد.
الی گرانمایه ،از کارشناســان ارشد
شــورای روابــط خارجی اتحادیــه اروپا
گفــت :اگــر دنبــال تحریم اینســتکس
ایرانــی باشــید در واقــع در تــاش
بــرای کشــتن اینســتکس هســتید .اگر
امریکا ایــن کار را انجام دهد به نظرم
حمایــت سیاســی بیشــتری در اروپــا
بــرای مخالفــت بــا اقدامــات امریــکا
صورت خواهد گرفت.

از مردم تشکر میکنم
اگــر جامعــهای آلــوده بــه
ادامــــه از بدمصرفــی و بیمــار نباشــد،
صفحه اول
تحریــم کننــد چــه اتفاقــی
میافتد؟ ...وقتی وابستگیمان به نفت کمتر شود
یعنی کارآییمان را باال بردهایم ،یعنی تولیدمان
را بــاال بردهایــم یعنــی میــزان کار و بهــرهوری را
افزایــش دادهایــم ».موضــوع بدمصــرف بــودن
جامعــه ایــران اوالً با توجه به اینکــه همه ایرانیان
پرمصرف نیستند و برخی مصرفکنندگان خارج
از الگو مصــرف میکنند را طرح کردم و در ضمن
بــر ضــرورت کاســتن از وابســتگی بــه نفــت تأکید
نمودم.
ششــم ،بهواقــع بــه بدمصرف بــودن جامعه و
اقتصــاد ایران اعتقاد دارم .مــا در مصرف بنزین،
آب ،بــرق ،گاز و مــواد غذایی بدمصرف هســتیم.
شــهرهایی بــا آلودگــی هــوا ،انبــوه نــان خشــک،
ســطلهای زبالــه مملــو از مواد غذایی هدر شــده
و شــدت باالی مصرف انرژی در این کشــور نشانه
بدمصرفــی اســت .بدیهــی اســت مــردم تنهــا
مقصر بدمصرفی نیســتند .ساختارهای صنعتی،
شهرســازی ،کشــاورزی و آب و انرژی مــا به اندازه
کافی کارآمد نیســت ،اما بــه واقع اخالق و عادات
رفتــاری نادرســت مــا هــم در بدمصرفی ســهیم
است.
آن یــک عبــارت دربــاره غــذا خــوردن مــردم
چیــن نباید ســبب شــود ایــده اصلــی بدمصرفی
جامعــه و اقتصــاد در ایران امروز را به فراموشــی
بســپاریم .از مــردم تشــکر میکنــم کــه آنقــدر به
ســخنم حساســیت نشــان دادنــد تا برای روشــن
شــدن مســأله در اینجا مقصــودم را بــا صراحت
بیشــتری تشــریح کنــم و حتی فرصــت مجددی
بــرای گفتوگــو دربــاره آن دســت دهــد ،امــا از
همیــن مردم هشــیار تقاضــا میکنم از کنــار ایده
بدمصرفــی جامعــه ایرانــی و ضــرورت مطالبــه

برای اصالح آن به سادگی عبور نکنند.
هفتم 17 ،سال از نزدیک با چینیهای بسیاری
ارتبــاط داشــته و به مدت  10ســال در ســمتهای
مدیریتی در مجموعههای مرتبط با آب ســازمان
ملــل متحد فعالیــت کرده و پروژههایــی را نیز در
چین اجرا کردهام .شــناخت خوبی از چین دارم و
کامالً آگاهم که چینیها به علل مختلف از جمله
برخــی سیاســتهای صنعتــی ،جمعیــت زیــاد
اقتصــادی ،قــدرت اتمی بودن و ســطح گســترده
تجارت با جهان ،آســیبپذیری کمتری در مقابل
تحریــم دارنــد .امــا سختکوشــی و کممصرفــی
جامعــه چینی را هم از نزدیــک دیدهام باالخص
در دورانی که ســالهای آغازین حرکت به سمت
توسعه صنعتی امروزین را پشت سر میگذاشتند
و عــزم خــود را جــزم کــرده بودنــد تــا بــه قدرتــی
اقتصادی در جهان بدل شوند.
عبارتــی کــه دربــاره چیــن بیــان کــردم اوالً
بــدان معنــا نبود کــه ایرانیان باید یــک وعده غذا
بخورنــد ،بلکه معنایی نمادین داشــت و تأکید بر
سختکوشــی و ظرفیت تحمل جامعه چینی برای
رســیدن به اهداف متعالیتر را بیان میکرد .ثانیاً
کماهمیت جلوه دادن ســایر ابعاد سیاســتهای
دولــت و جامعه چین برای توســعه را نیز مدنظر
نداشــتم .ثالثــاً ،در عرصــهای بیارتبــاط بــا حوزه
فعالیت تخصصی خودم سخن نمیگفتم ،بلکه
بحــث کامــاً در ارتبــاط بــا مســأله مصــرف آب و
انرژی بود.
مثالی را برای خبرنــگار محترم ایلنا ذکر کردم
کــه ماهیــت رویکرد مــن بــه بدمصرفی را نشــان
مــیداد و اتفاقاً نگاه انتقادی آن مثال هم متوجه
مســئوالن بــود .برای ایشــان گفتم من در ســفری
کــه بــه یکــی از شــهرهای گرمســیری داشــتم ،در
پاویــون فــرودگاه ،دفتــر مقامــات اســتانی و حتی
دفتــر مدیر شــرکت تابعــه وزارت نیــرو ،در حالی

کــه دمای محیط در آن زمــان  34-35درجه بود
و دمای آســایش هم  24-25اســت ،بدون استثنا
دمــای کولر گازی تمام ســاختمانها روی  16و 17
ع مدیریت
درجه تنظیم شــده بود .این یعنی وض 
مصرف خیلی نامناســب اســت و خیلی بدعادت
و بدمصــرف شــدهایم .آن عبارت دربــاره چین بر
بســتر چنین بحثی و در حد چند کلمه ذکر شده و
نــه تنها نکته محوری و پیام مصاحبه نبوده ،بلکه
حاشیهایترین نکته مصاحبه بهشمار میرود.
هشتم ،بازتاب زیاد چند کلمه از یک مصاحبه
چنــد هزار کلمــهای ،واقعیت جامعه رســانهای و
شــبکهای شــده ،میزان حساســیت مــردم و تحت
نظارت بودن مسئوالن و ضرورت در نهایت دقت
سخن گفتن را یادآور شد .دنیای رسانههای امروز
بســیار حساس و پرغوغاست و باید هر مسئولی با
مالحظه بســیار و با احساس مسئولیت فراوان در
قبال افکار عمومی و اعتماد جامعه سخن بگوید.
در ضمن ،از خبرگزاری وزین ایلنا هم خواســتهام
کــه متن دقیــق و کامل مصاحبه را منتشــر کنند تا
ماهیــت واقعیــت آنچــه در آن مصاحبــه مدنظر
بــوده اســت ،بــرای افــکار عمومــی آشــکار شــود.
همه منتقدان را بــه دقیق خواندن متن کامل آن
مصاحبه دعوت میکنم.
مصاحبههــا و متنهــا فرصتی بــرای گفتوگو
هســتند ،حتی اگر نسخه ناقص و نادقیقی از آنها،
در معرض ســوء تعبیرها و حتــی بداخالقیهایی
نظیــر تاختــن بر زندگــی خصوصی و نســبتهای
ناروا به گوینده ســخن قرار گیرد .بازتاب رسانهای
ایــن مصاحبــه خوشــایند نبــود ،امــا بــا رویکردی
مثبــت ،میتــوان آن را بــه عنــوان نشــانهای از
ظرفیتهــای عظیــم گفتوگو در جامعــه ایرانی
تلقــی نمــود .مهــم ایــن اســت کــه از ایــن میــان،
فرصتــی برای گفتوگو بســازیم و راهی به ســوی
آینده بهتر بگشاییم.

